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Ekipa PopKooltour ruszyła w miasto
Każdy z nas może stać się częścią projektu
Czym są dla ciebie Katowice? To pytanie w ciągu najbliższych trzech dni zostanie zadane
tysiącom ludzi z różnych zakątków Katowic. Odpowiedzą na nie artyści, sportowcy, ale
przede wszystkim zwykli mieszkańcy. Z połączenia tych historii i dźwięków miasta
powstanie nowoczesny manifest Katowic. Sprawdźcie, gdzie można spotkać filmowców i
jakie atrakcje organizatorzy przygotowali na finał akcji, który odbędzie się 24 maja przed
Galerią Katowicką.
Dzisiaj, o godzinie 14:00, spod Galerii Katowickiej wystartowała ekipa filmowa projektu
PopKooltour. Filmowcy i dźwiękowcy nagrywać będą ludzkie twarze, odgłosy miasta i życia
toczącego się w Katowicach. Będą rozmawiać z mieszkańcami i ludźmi związanymi z
Katowicami, wchodzić na podwórka, pukać do mieszkań, zaczepiać przechodniów. Wszystko
po to, aby stworzyć filmowy obraz dzisiejszych Katowic, będący podróżą przez pokolenia,
miejsca i warstwy społeczne. O oprawę muzyczną klipu zadba kompozytor i performer,
Dominik „Doministry” Strychalski. W czasie trwania projektu na niebie nad Katowicami
zobaczymy wielkie słupy światła, a na ulicach spotkamy rolkarzy z megafonami oraz
człowieka biorącego kąpiel w wannie i jedzącego śniadanie w kuchni w samym centrum
miasta.
- Nasze centrum handlowe nie od dziś stara się integrować mieszkańców Katowic, wspierać
lokalne instytucje, promować i przede wszystkim kreować wartościowe inicjatywy społeczne.
Po ogromnym sukcesie „Projektu Wyższy Poziom” przyszedł czas na akcję o charakterze dużo
bardziej oddolnym, opartym w stu procentach na udziale ludzi związanych z Katowicami.
PopKooltour to projekt tworzony wspólnie przez nas wszystkich, niezależnie od pochodzenia,
wieku, przynależności religijnej czy poglądów politycznych – powiedział na konferencji
prasowej Aleksander Poltier, Marketing Manager Galerii Katowickiej.
Trasa „popKooltourowego” busa
Tour ekipy filmowej potrwa od 17 do 19 maja. Filmowcy odwiedzą różne części miasta:
17.05 | czwartek | 15:00 – godziny wieczorne
Nikiszowiec, Giszowiec, Janów, Bogucice, Dąbrówka, Mała, Wełnowiec
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18.05 | piątek | 15:00 - godziny wieczorne
Osiedle Paderewskiego, Dolina 3 Stawów, Brynów, Park Kościuszki, Bażantowo,
Piotrowice, Ochojec, Ligota, Panewniki
19.05 | sobota | 15:00 – godziny wieczorne
Katowicka Strefa Kultury (NOSPR, MCK, Spodek), Osiedle Tysiąclecia, Park Śląski,
Józefowiec, Dąb
Dodatkowo ekipa filmowa będzie stacjonować na placu przy Galerii Katowickiej od 17 do 19
maja w godzinach:
17.05 | czwartek | 09:00-17:00
18.05 | piątek | 11:00-19:00
19.05 | sobota | 14:00-21:00
Finał projektu PopKooltour
24 maja o godz. 20:00 przed Galeria Katowicką odbędzie się popkulturowy performance i
finał projektu. Klip oraz wypowiedzi ludzi związanych z Katowicami zostaną premierowo
wyświetlone na fasadzie budynku. Wydarzeniu towarzyszyć będzie muzyka grana na żywo
przez kompozytora i aranżera tworzącego manifest z dźwięków miasta, występy
performerów, konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji. Zwieńczeniem wieczoru będzie
nietypowy flash mob, który ekipa filmowa Galerii Katowickiej nakręci z drona.

****
Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro,
Douglas czy Flying Tiger Copenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w
Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z
dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie powstaje
kompleks biurowy Grand Central. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
Za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem
powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS Polska.
APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma powstała
w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca
nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca,
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kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi
oraz Posnania w Poznaniu, otwarta w październiku 2016 jako największe centrum zakupów, rozrywki i rekreacji
2
2
w Wielkopolsce (100 000 m GLA). APSYS Polska zarządza obecnie 1 000 000 m GLA w 24 centrach handlowych
zlokalizowanych w 17 największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez
PRCH, ICSC, EuropaProperty oraz CiJ w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Dźwigoń: agad@openmedia.pl; Tel. +48 698 618 575
Kontakt do Rzecznika Prasowego Galerii Katowickiej:
Dawid Prymas: dprymas@goldenrocket.pl; Tel. +48 883 222 500

www.galeriakatowicka.eu

